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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pesantren Ihsan Boarding School Jl. Kubang 

Raya. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret tahun ajaran 

2017/2018. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa siswi Pesantren Ihsan 

Boarding School. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah minat siswa 

dalam mengikuti ekstrakurikuler di pondok pesantren ihsan boarding school. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler di Pesantren Ihsan Boarding School, terdiri dari kelas 

VII, VIII dan IX berjumlah 343 siswa. Karena jumlah populasi yang besar 

maka penulis mengambil sampel sebesar 20% dengan jumlah 69 siswa. 

Pengambilan sampel menggunakan Teknik Stratified random sampling atau 

pengambilan sampel secara acak. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut: 

1. Angket 

 Angket yang penulis gunakan adalah gabungan antara angket 

terbuka dan tertutup, yaitu kuisioner yang telah menyediakan alternatif 

jawaban, juga masih memberi kesempatan kepada responden untuk 

memberi jawaban lain. Teknik angket ini penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler 

di Pesantren Ihsan Boarding School. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung 

kepada bapak Misran, S.Sy selaku pembina semua kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di pesantren Ihsan Boarding School pada tanggal 

15 April 2018.   

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengutip dan 

mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti dan tentunya yang sesuai dengan objek ini sehingga bisa dijadikan 

sumber data yang akurat berupa photo-photo dan dokumen seperti arsip 

sekolah tempat penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang telah penulis olah, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif persentase. Hal ini mengacu pada 

pendapat yang mengatakan terhadap data yang bersifat kualitatif, maka 
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pengelolaannya dibandingkan  dengan  suatu standar atau kriteria yang telah 

dibuat oleh peneliti, yakni dengan rumus: 

P = 
 

 
 X 100% 

Keterangan: 

P  = Persentase 

F  = Frekuensi hitung 

N = Frekuensi harapan 

Adapun standar persentase yang menjadi patokan penarikan 

kesimpulan tentang tingkat minat siswa dalam mengikuti pengembangan diri 

adalah: 

1) 81% -100% = Minat siswa sangat tinggi 

2) 61% -80%   = Minat siswa tinggi 

3) 41% -60%   = Minat siswa sedang 

4) 21% -40%   = Minat siswa rendah 

5) 0% - 20%    = Minat siswa sangat rendah 

 


